Jules & Julie
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Jules & Julie
Breiwerkjes voor baby’s
en kinderen

Julie’s voorwoord
In september 2009 maakte ik van mijn passie mijn beroep. Ik opende een wolwinkel in Antwerpen, Julija’s shop. Een paar maanden later was ik in verwachting
van mijn eerste kindje en al snel begon ik aan een hele gebreide babyuitzet. Er
ging geen dag voorbij zonder een paar uurtjes breien. Al die gebreide truitjes
toon ik jullie graag via mijn blog (www.julijasshop.blogspot.be, www.julijaswardrobe.blogspot.be) en in de etalage van Julija’s shop.
Ondertussen is mijn dochtertje Moo vier jaar en heeft ze er al een broertje, Flor,
bij. Elke dag heb ik wel een nieuw idee om een truitje te breien. Het werkt verslavend. Het eerste breiwerkje is nog niet af of de ideeën voor een nieuw project
zijn al in de maak. Al de positieve reacties die ik de afgelopen vijf jaar kreeg van
bloglezers en klanten, hebben mij de energie gegeven om mijn gebreide werkjes
te bundelen in een breiboek. Met dit boek hoop ik nog meer kersverse mama’s
en oma’s aan te zetten om eens een truitje te maken voor hun (klein)kindjes.

JULIE JAEKEN
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i nho udsta fel

Charlotte, p. 24

Jules en Julie, p. 26

Jos en Josefien, p. 34

Jef, p. 28

Jolien, p. 36

Flor (klein), p. 30

Louis en Louise, p. 38

Flor (groot), p. 32

Minne, p. 40

Mil, p. 46

Max, p. 48

Arthur, p. 42

Movember-truitje, p. 44

Staf, p. 50
Kamiel, p. 52

Emiel, p. 54

Jerome (klein), p. 56

Lars (klein), p. 58

Lou (klein), p. 60
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i nho udsta f el

Maurice, p. 62

Axel en Axelle (klein), p. 64

Oton, p. 66 (voor en achter)

Elsie, p. 72

Lou (groot), p. 74

Seppe en Seppa, p. 68

Lena, p. 76

Jane, p. 78

Lies, p. 82

Moo, p. 88

Violetta, p. 90

Ellen, p. 84
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Lore, p. 85

Liz, p. 92

i nho udsta fel

Ferre, p. 94

Roos, p. 104

Jerome (groot), p. 114

Toon, p. 98

Stien, p. 106

Marcel, p. 116

Nette, p. 100

Lars (groot), p. 110

Axel en Axelle (groot), p. 118

Benoit, p. 102

Axel en Axelle (groot), p. 112 en p. 118

Leon, p. 120
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Lola, p. 122

Jan en Janne, p. 126

Jules & Julie
BREIMODELLEN
voor baby’s tot 2 jaar
en kinderen tot 12 jaar

Jef
T-truitje

BENODIGDHEDEN

Breigaren: 30 % zijde, 70 %
merino, Manos del Uruguay Silk
Blend, 2 – 2 – 2 – 3 – 3 x 50 g
(135 m)
Knoopje: 1 van 12 mm
Breinaalden: nr. 4 en 4,5
Markeerringen: 2
GEBRUIKTE STEKEN

Ribbelsteek: alle nld. r
Boordsteek 2/2: R1: *2 st. r, 2 st.
av*, R2: brei de st. zoals ze
zich voordoen.
PROEFLAPJE

In ribbelsteek: 10 x 10 cm =
21 st. x 36 nld.
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MATEN 0–3–6–12–18 maand

REALISATIE
Het truitje is in één stuk gebreid. Je
begint bij het rugpand en je breit
verder naar het voorpand. Zet 46 –
50 – 54 – 58 – 62 st. op met breinaalden nr. 4,5 en brei in ribbelsteek tot een hoogte van 12 – 14 – 17
– 19 – 20 cm. Begin vervolgens aan
beide kanten te meerderen voor de
mouwen: 6 st. (5 – 5 – 6 – 6 – 6 x)
= 106 – 110 – 126 – 130 – 134 st.
Brei verder in ribbelsteek tot 17 – 18
– 19 – 20 – 21 cm tot. hoogte en
verdeel vervolgens het werk in twee
delen voor de split. Brei beide delen
afzonderlijk verder.
Brei verder in ribbelsteek. Vorm op
19 – 21 – 24 – 26 – 28 cm tot.
hoogte de hals. Kant rechts de eerste 8 – 8 – 9 – 9 – 10 st. af en brei 2
cm verder in ribbelsteek. Je bent nu
op de schouderhoogte, dat is het
midden van het breiwerk. Plaats een
markeerring.
Brei nog 2 cm verder voor het linkervoorpand. De voorkant moet
even lang worden als de rug. Meerder voor de hals elke 2de nld.: 1 st.
(1 – 1 – 2 – 2 – 3 x), 2 st. (2 x), 3 st.
(1 x).
Doe voor het rechtervoorpand hetzelfde als voor het linkervoorpand,
maar dan in spiegelbeeld.

Zet nu alle st. weer op 1 breinaald
en brei verder in ribbelsteek. Meet
de afstand vanaf de laatste meerdering voor de mouw tot de markeerring. Deze afstand moet gelijk zijn
aan de afstand van de markeerring
tot de eerste mindering voor de
mouw. Kant aan weerskanten op
gelijke hoogte de st. voor de mouw
af: 6 st. (5 – 5 – 6 – 6 – 6 x) = 46 –
50 – 54 – 58 – 62 st. Brei verder in
ribbelsteek, nog 12 – 14 – 17 – 19 –
20 cm, gemeten vanaf de laatste
mindering voor de mouw.
Afwerking
Naai de naad onder de arm en de
zijnaden toe. Neem st. op rond de
hals en brei 4 nld. in boordsteek
2/2. Maak een lusje en naai het
knoopje aan.

Flor
Marinière met strepen

BENODIGDHEDEN

Breigaren: 70 % wol, 30 %
zijde, Manos del Uruguay Silk Blend,
1 – 1 – 1 – 2 – 2 x 50 g (135 m)
van kleur 2800; 1 x 50 g van
kleur 7338
Knoopjes: 6 van 12 mm
Breinaalden: nr. 4 en 4,5
Haaknaald: nr. 4
GEBRUIKTE STEKEN

Tricotsteek: *1 nld. r, 1 nld. av*
Boordsteek 2/2: R1: *2 st. r, 2 st.
av*, R2: brei de st. zoals ze
zich voordoen.
PROEFLAPJE

In tricotsteek: 10 x 10 cm = 21
st. en 32 nld.

MATEN 0–3–6–12–18 maand

REALISATIE
Rugpand
Begin met breinaalden nr. 4 en
kleur 7338, zet 46 – 50 – 54 – 58 –
62 st. op. en brei 4 nld. in boordsteek 2/2. Brei verder met breinaalden nr. 4,5 in gestreepte tricotsteek
(2 nld. kleur 2800, 2 nld. kleur
7338). Kant op 12 – 14 – 16 – 18 –
19 cm tot. hoogte voor de armsgaten
aan beide kanten 2 st. af = 42 – 46
– 50 – 54 – 58 st. Minder vervolgens voor de raglan (op 2 st. van de
kant) elke 2de nld.: 2 st. r, 1 enkelvoudige overhaling, brei r tot er 4
st. overblijven, 2 st. samenbreien, 2
st. r. Herhaal deze mindering 13 –
14 – 15 – 17 – 18 x. Maak tegelijkertijd nog twee streepjes in kleur 7338
en brei vervolgens verder in kleur
2800. Kant de resterende 16 – 18 –
20 – 20 – 22 st. af.
Voorpand
Brei zoals het rugpand. Wanneer er
8 – 9 – 10 – 12 – 13 minderingen
voor de raglan gemaakt zijn, kant
dan voor de hals de middelste 6 – 8
– 10 – 10 – 12 st. af en brei vervolgens beide kanten afzonderlijk verder. Blijf de minderingen voor de
raglan maken en kant aan de hals af
als volgt: 2 st. (1 x), 1 st. (2 x). Kant
dan de resterende st. af.
Mouwen
Begin met kleur 7338 en zet 26 –
30 – 30 – 34 – 34 st. op. Brei zoals
de rug. Meerder aan beide kanten
elke 6de nld. 1 st. (4 – 4 – 5 – 5 – 6
x) = 34 – 38 – 40 – 44 – 46 st. Kant
op 10 – 12 – 15 – 18 – 19 cm tot.
hoogte voor de armsgaten aan beide
kanten 2 st. af = 30 – 34 – 36 – 40

– 42 st. Minder vervolgens voor de
raglan op 1 st. van de kant elke 2de
nld. Wanneer er 9 – 11 – 12 – 14 –
15 minderingen gemaakt zijn, kant
dan links elke 2de nld. 3 st. af (3 x).
Blijf rechts minderen voor de raglan. Kant dan de resterende st. af.
Brei de tweede mouw hetzelfde,
maar in spiegelbeeld.
Afwerking
Neem st. op rond de hals (voor) en
brei 4 nld. in boordsteek 2/2 met
breinaalden nr. 4. Naai de raglannaden aan de rugkant. Neem st. op
rond de hals (rug) en brei 4 nld. in
boordsteek 2/2 met breinaalden nr.
4. Naai de raglannaden aan de
voorkant tot op 5 cm. Naai de zijnaden en de ondernaden van de
mouwen. Naai de knoopjes op de
raglan aan de voorkant. Maak met
een haaknaald lusjes (voor de
knoopjes) op de raglan aan de
mouwkant.
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Oto n

MATEN 6–12–18 maand
2–4 jaar

Jasje met rits in de rug

BENODIGDHEDEN

Breigaren: Blue Sky Alpacas Techno,
2 – 3 – 3 – 3 – 4 x 50 g (109
m) (voor de lichtgrijze versie);
Artesano Aran, 2 – 3 – 3 – 4 – 4
x 100 g (132 m) in de hoofdkleur, 1 x 100 g in de tweede
kleur (voor de beige versie met
groene boordjes)
Rits: 1 van 50 – 55 – 55 – 60
– 60 cm die opengaat langs
beide kanten
Breinaalden: nr. 6,5
GEBRUIKTE STEKEN

Tricotsteek: *1 nld. r, 1 nld. av*
Boordsteek 2/2: R1: *2 st. r, 2 st.
av*, R2: brei de st. zoals ze
zich voordoen.
PROEFLAPJE

In tricotsteek: 10 x 10 cm = 16
st. en 17 nld.

REALISATIE
Voorpand
Zet 44 – 48 – 52 – 56 – 60 st. op
en brei 4 nld. in boordsteek 2/2.
Brei verder in tricotsteek. Kant op
15 – 17 – 19 – 22 – 24 cm tot.
hoogte voor de armsgaten aan beide
kanten 2 st. af. Minder vervolgens
voor de raglan aan weerszijden op 1
st. van de kant in elke 2de nld. als
volgt: 1 st. r, 1 enkelvoudige overhaling, brei r tot er nog 3 st. op de
breinaald staan, 2 st. samenbreien,
1 st. r. Kant op 22 – 25 – 29 – 32 –
34 cm tot. hoogte voor de hals de
middelste 8 – 8 – 10 – 10 – 10 st.
af. Brei de twee kanten apart verder.
Kant dan aan de halskant af: 3 st. (1
x), 2 st. (1 x), 1 st. (1 x). Blijf ondertussen minderen voor de raglan.
Kant vervolgens de resterende st. af.
Rechterrugpand
Zet 24 – 26 – 28 – 30 – 32 st. op
en brei 4 nld. in boordsteek 2/2.
Brei verder als volgt: R1: (1 st. r, 1
st. av) (2 x), de overige st. r, R2:
brei de st. zoals ze zich voordoen.
Kant op 15 – 17 – 19 – 22 – 24 cm
tot. hoogte voor de armsgaten
rechts 2 st. af. Minder vervolgens
rechts voor de raglan op 1 st. van de
kant in elke 2de nld. (10 – 11 – 12 –
13 – 14 x). Kant de resterende 12 –
13 – 14 – 15 – 16 st. af.
Linkerrugpand
Brei het linkerrugpand op dezelfde
manier, maar dan in spiegelbeeld.
Linkermouw
Zet 28 – 30 – 32 – 34 – 36 st. op
en brei 4 nld. in boordsteek 2/2.
Brei verder in tricotsteek. Meerder
in elke 4de – 6de – 8ste – 10de –

10de nld. aan beide kanten op 1 st.
van de kant (2 x) = 32 – 34 – 36 –
38 – 40 st. Kant op 13 – 15 – 16 –
18 – 20 cm tot. hoogte voor de
armsgaten aan beide kanten 2 st. af.
Minder vervolgens voor de raglan
op 1 st. van de kant in elke 2de nld.
(10 – 11 – 12 – 13 – 14 x). Wanneer
je 7 – 8 – 9 – 10 – 11 minderingen
hebt gemaakt, kant je links in elke
2de nld. 3 st. af (3 x). Blijf rechts
minderen voor de raglan. Kant de
resterende st. af.
Rechtermouw
Brei de rechtermouw op dezelfde
wijze als de linkermouw, maar dan
in spiegelbeeld.
Kap
Zet 62 – 66 – 70 – 72 – 74 st. op
en brei 4 nld. in boordsteek 2/2.
Brei verder in tricotsteek. Kant op
17 – 18 – 19 – 20 – 21 cm tot.
hoogte de st. af.
Afwerking
Naai de raglannaden, de zijnaden
en de onderkant van de mouwen.
Naai de kap in de hals. Naai de rits
in de rug in. Naai de bovenkant van
de kap dicht.

TIP
Je kunt ook altijd de boordjes in
boordsteek 2/2 in een andere kleur
breien, zie pagina 122.
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S eppe e n S e ppa
Mutsen en sjaal met ﬂuoaccenten

BENODIGDHEDEN

Breigaren: Blue Sky Alpacas Techno,
1 – 1 – 2 x 50 g (109 m) lichtgrijs, 1 – 1 – 1 x 50 g ecru voor
1 set sjaal en muts; restje fluogele wol voor pompons.
Breinaalden: nr. 6,5
GEBRUIKTE STEKEN

Tricotsteek: *1 nld. r, 1 nld. av*
Rijstkorrelsteek: R1: *1 st. r, 1 st.
av*, R2: *1 st. av, 1 st. r*
Ribbelsteek: alle nld. r
PROEFLAPJE

In tricotsteek: 10 x 10 cm = 14
st. en 16 nld.
REALISATIE
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Sjaal in lichtgrijs en ecru
Zet 15 – 20 – 25 st. op in ecru en
brei 30 – 40 – 60 cm in rijstkorrelsteek. Brei dan nog eens 30 – 40
– 60 cm in lichtgrijs in rijstkorrelsteek. Maak vier kleine pomponnetjes in fluogeel van 3 à 4 cm
diameter en naai deze aan de vier
hoekjes van de sjaal.
Muts in lichtgrijs
Begin met een oorklep. Zet in
lichtgrijs 5 – 7 – 9 st. op en brei 2
nld. r. Brei verder in ribbelsteek en
maak aan beide kanten 1 int. meerdering op 1 st. van de kant in elke
2de nld. tot er 13 – 15 – 17 st. zijn.
Brei verder r tot een hoogte van 6 –
7 – 8 cm en zet de st. in wacht. Brei

MATEN 6/12 maanden
2/4 jaar – 6/8 jaar

de tweede oorklep op dezelfde manier.
Zet voor de bovenkant van de muts
6 st. op, neem de 13 – 15 – 17 st. in
wacht van de eerste oorklep op, zet
12 – 14 – 16 st. op, neem de st. in
wacht van de tweede oorklep op, zet
6 st. op = 50 – 56 – 72 st. Brei 4 –
5 – 6 cm in ribbelsteek. Brei verder
in rijstpapsteek tot 10 – 12 – 14 cm
tot. hoogte. Brei vervolgens verder
in tricotsteek en minder tegelijkertijd voor de bovenkant van de muts
als volgt.

6/8 jaar: 1ste mindering: 1 st. r, *2
st. samenbreien, 8 st. r*, herhaal
van * tot * en eindig met 1 st. r. Brei
de av nld. Dan de 2de mindering: 1
st. r, *2 st. samenbreien, 7 st. r*,
herhaal van * tot * en eindig met 1
st. r. Brei de av nld. Dan de 3de
mindering: 1 st. r, *2 st. samen, 6
st. r*, herhaal van * tot * en eindig
met 1 st. r. Brei de av nld. Herhaal
deze minderingen boven elkaar tot
er 16 st. overblijven. Brei dan telkens 2 st. samen. Haal de draad
door de resterende st.

6/12 maanden: 1ste mindering: 1 st.
r, *2 st. samenbreien, 6 st. r*, herhaal van * tot * en eindig met 1 st. r.
Brei de av nld. Dan de 2de mindering: 1 st. r, *2 st. samenbreien, 5 st.
r*, herhaal van * tot * en eindig met
1 st. r. Brei de av nld. Dan de 3de
mindering: 1 st. r, *2 st. samenbreien, 4 st. r* herhaal van * tot * en
eindig met 1 st. r. Brei de av nld.
Herhaal deze minderingen boven
elkaar tot er 14 st. overblijven. Brei
dan telkens 2 st. samen. Haal de
draad door de resterende st.

Naai de naad dicht. Maak een grote
pompon van ongeveer 5-6 cm diameter in fluogeel en naai deze bovenop de muts.

2/4 jaar: 1ste mindering: 1 st. r, *2
st. samenbreien, 7 st. r*, herhaal
van * tot * en eindig met 1 st. r. Brei
de av nld. Dan de 2de mindering: 1
st. r, *2 st. samenbreien, 6 st. r*,
herhaal van * tot * en eindig met 1
st. r. Brei de av nld. Dan de 3de
mindering: 1 st. r, *2 st. samenbreien, 5 st. r*, herhaal van * tot *
en eindig met 1 st. r. Brei de av nld.
Herhaal deze minderingen boven
elkaar tot er 20 st. overblijven. Brei
dan telkens 2 st. samen. Haal de
draad door de resterende st.

Sjaal in ecru
Zet 15 – 20 – 25 st. op in ecru en
brei 3 cm in boordsteek 2/2. Brei
verder in ribbelsteek. Brei op een
tot. hoogte van 70 – 80 – 90 cm
nog 3 cm in boordsteek 2/2 en kant
dan de st. af.
Muts in ecru
Begin met een oorklep. Zet 6 – 7 –
8 st. op in ecru en brei 2 nld. r.
Brei verder in ribbelsteek en maak
aan beide kanten in elke 2de nld. 1
int. meerdering op 1 st. van de kant
tot er 13 – 15 – 17 st. zijn. Brei verder r tot een hoogte van 6 – 7 – 8
cm en zet de st. in wacht. Brei de
tweede oorklep op dezelfde manier.
Zet voor de bovenkant van de muts
6 st. op, neem de 13 – 15 – 17 st. in
wacht van de eerste oorklep op, zet
12 – 14 – 16 st. op, neem de st. in
wacht van de tweede oorklep op, zet
6 st. op = 50 – 56 – 72 st. Brei nu
10 – 12 – 14 cm in ribbelsteek.
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www.lannoo.com
Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een
nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en met
interessante, exclusieve aanbiedingen.

Julija's shop

De naamlabels werden geschonken
door www.namensbaender.de.
Met volgende code kunt u tot eind
juni 2015 genieten van 10% korting bij uw eerste bestelling: 26UW

Nationalestraat 118, 2000 Antwerpen
www.julijasshop.be
www.julijasshop.blogspot.be
Modellen, werkbeschrijvingen, patronen: © Julie Jaeken
Fotografie: Clair Obscur – www.fotografieclairobscur.be
Vormgeving: Leen Depooter – quod. voor de vorm.

Ga naar www.madamecreatief.com
voor meer creatieve ideeën.

Als u opmerkingen of vragen heeft, dan kunt u contact
nemen met onze redactie: redactielifestyle@lannoo.com
© Uitgeverij Lannoo nv, 2014
D/2014/45/520 – NUR 460-474
ISBN: 978 94 014 2175 1
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De auteursrechten voor alle modellen en patronen zijn beschermd en eigendom van Julie
Jaeken. De modellen en patronen in dit boek
mogen dan ook niet gekopieerd worden of voor
commerciële doeleinden gebruikt worden.
Indien u een workshop wilt organiseren rond
deze modellen, dient u contact op te nemen
met redactielifestyle@lannoo.com.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of
openbaar gemaakt in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op
enige andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.

